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Školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675 
 

Zápis ze schůze ŠR konané dne 28. 5. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Daniela Čapounová 

Martin Bartoň 

Bc. Jitka Marková 

Mgr. Radek Vydržel 

RNDr. Dana Rutteová 

Mgr. Miloslav Šedý 

Omluveni: Magdaléna Veselá  

Bc. Karel Bernt 

Mgr. Monika Pytlíková 

Hosté:  Mgr. Martin Reihs 

Program jednání: 

 

 návrhy do rozpočtu školy na rok 2016 

 spolupráce školy a rodičů  

 schvalování projednaných změn školního řádu 

 

1. Návrhy do rozpočtu na rok 2016  

 vybavení počítačových učeben (s 30 počítači) multifunkčním zařízením 

Ředitel školy informoval: 

 o zahájení rekonstrukce sociálního zařízení na 2. stupni HŠ 

 o problémech souvisejících s rozpočtem školy na mzdy zaměstnanců,  

 o příslibu navýšení prostředků na rok 2015, aby mohly být zachovány třídy pro žáky 

s LMP 

 o zajištění obědů pro studenty gymnázia 

2. Spolupráce školy a rodičů 

 Z tisku i od TU vědí rodiče o možnosti zrušení tříd pro děti s LMP. Přes veškerou snahu 

situaci vyřešit ve prospěch těchto žáků není znám rozpočet.   

3. Připomínky ke školnímu řádu 

Byly přijaty navrhované změny školního řádu.  

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

2. ŽÁCI JSOU POVINNI:  

2.1 chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících (včetně 

hodin individuální péče) a účastnit se činností organizovaných školou,  
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4. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI:  

4.1 zajistit, aby žák docházel řádně do školy (včetně hodin individuální péče),  

B. DOCHÁZKA DO ŠKOLY   

2. zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve škole (včetně hodin 

individuální péče) zápisem do žákovské knížky, případně předložením jiného dokladu. Po příchodu 

do školy předloží žák nejpozději do 5 dnů omluvenku třídnímu učiteli (v případě zameškaných hodin 

individuální péče příslušnému speciálnímu pedagogovi),  

Diskuse: 

Ředitel školy informoval: 

 o zajištění obědů pro studenty gymnázia 

 o přijetí 25 studentů do 1. ročníku gymnázia 

 o plánu zavést elektronickou třídní knihu (zkušební provoz) 

 

USNESENÍ: 

Školská rada 

 č. j. ŠR/MGaZŠ/2015/2.1 

1) schválila bez připomínek navrhované změny školního řádu.  

  

 

 

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová Mgr. Daniela Čapounová  

V Jirkově dne 28. května 2015  předseda ŠR  


